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Stor stigning i antal henvendelser til
Forældrerådgivningen
Forældre til børn i g rundskolen brug er i stig ende g rad Skole og Forældres
Forældrerådg ivning , når der er problemer med barnets skoleg ang .
I 2012 henvendte 692 forældre s ig til Skole og
Forældres Forældrerådgivning med problemer i
forhold til barnets s kolegang. I 2016 var det tal
s teget til 1454.

s tøttet af Undervis nings minis teriet.
Læs Forældrerådgivningens års rapport for 2016

Yderligere kommentarer: Mette With Hagens en,
lands formand, Skole og Forældre. Mobil: 31 71 63
78

Forældrerådgivningen har i begyndels en af 2016
fået ny mobil- og s øgemas kineoptimeret
hjemmes ide, udvidet åbnings tid på telefonen og
s tørre rådgiverkapacitet. Den øgede
tilgængelighed har ført til, at langt flere forældre
end tidligere får rådgivning.

Yderligere oplys ninger: Charlotte Broe,
koordinator, Forældrerådgivningen, tlf.: 33 86 02 16

- Hver enkelt rådgivning er et lille bidrag til et
bedre liv for en s koleelev. Derfor er jeg meget
tilfreds med, at flere og flere forældre bruger
Forældrerådgivningen, når der er et problem med
barnets s kolegang, s iger Skole og Forældres
formand, Mette With Hagens en.
Skole og Forældres Forældrerådgivning rådgiver
forældre og andre i forbindels e med problemer
med et barns s kolegang.
Særligt problemer i forbindels e med s kils mis s er
fylder mere i henvendels erne til
Forældrerådgivningen end tidligere. I 2012 var
s kils mis s e et emne i to procent af rådgivningerne,
mens 12 procent af rådgivningerne handlede om
s kils mis s er i 2016.
- Skolen bliver ofte bedt om en udtalels e af
s tats forvaltningen i forbindels e med konfliktfyldte
s kils mis s er, hvor der er uenighed om barnets
s amvær med forældrene. Min opfordring til
s kolerne er, at de bidrager til at belys e barnets
pers pektiv i s kils mis s es ager og s ikrer en tryg
bas e i s kolen, når der er kaos rundt om barnet,
s iger Mette With Hagens en.
Rådgivningen bes tår af en koordinator og knap 30
frivillige rådgivere, der rådgiver pr. telefon og mail.
Forældrerådgivningen er
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